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Dit magazine wordt financieel gesteund door het Directoraat-generaal voor 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen van de Europese 

Commissie. Deze financiering valt onder het EU-programma voor 
werkgelegenheid en sociale solidariteit PROGRESS  (vooruitgang) (2007–

2013). 
Voor meer informatie: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en 

 
De inhoud van deze publicatie reflecteert niet noodzakelijk het standpunt of 

de opinie van de Europese Commissie. 

 

 
 
Na jaren van voorbereiding en planning is het Jaar 2010 

eindelijk daar. Het Spaanse Voorzitterschap heeft bijgedragen 

tot het geven van een goede start van het Jaar 2010 door het 

organiseren van een evenement op hoog niveau, dit als 

officiële opening van het Jaar op 21 januari in Madrid. Door de 

aanwezigheid van de President van de Spaanse Regering José 

Luis Zapatero, de President van de Europese Commissie José 

Manuel Barroso en Jean Lambert van het Europese Parlement, 

werd grote belangstelling van de Spaanse media verzekerd en 

daarmee creëerde men de verwachting dat het Jaar 2010 

ernstig moet genomen worden door alle Europese lidstaten. 

Het hoogtepunt van de openingssessie in Madrid was de 

ronde tafel met de aanwezigheid van mensen die in armoede 

leven en die, vanuit hun ervaring, duidelijke aanwijzingen 

gaven over wat er echt nodig is als beslissende aanpak om de 

armoede definitief te kunnen uitroeien. 

Deze uitgave van het EAPN-magazine informeert u over het 

Jaar en over de belangrijkste evenementen en activiteiten op 

Europees niveau en binnen de lidstaten die het Jaar zullen 

kenmerken. U vindt er ook informatie over het soort 

bewustmaking dat nodig is om voor de juiste 

beleidsmaatregelen en strategieën te zorgen om de armoede 

en sociale exclusie te bekampen. We hebben mensen nodig 

die een echt besef kunnen laten ontstaan dat duidelijk maakt 

dat armoede en sociale uitsluiting een ontkenning vormen van 

de fundamentele rechten. We moeten ook de gevolgen van de 

groeiende ongelijkheden zien, niet alleen op de “arme” 

mensen maar op de ganse samenleving. 

Het Jaar 2010 is geen doel op zich maar moet bijdragen tot 

een sterk politiek engagement dat de tendens van een 

groeiend niveau van armoede en ongelijkheid moet stoppen 

en terugdraaien. In dit nummer vindt u eveneens de 

belangrijkste gemeenschappelijke boodschappen van de 

sociale NGO’s die, volgens hen, de inhoud zouden moeten 

uitmaken van een politiek engagement van 2010. 

Ik hoop dat bij het lezen van deze uitgave u geïnspireerd wordt 

tot het deelnemen aan de activiteiten en evenementen die 

speciaal georganiseerd worden om het Jaar 2010 een 

betekenis te geven, en dat het u inspireert tot het organiseren 

van eigen evenementen, dit om ervoor te helpen zorgen dat 

2010 niet is zoals elk ander EU-jaar. 
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NGO’s werken samen om van 2010 … een keerpunt te makenNGO’s werken samen om van 2010 … een keerpunt te makenNGO’s werken samen om van 2010 … een keerpunt te makenNGO’s werken samen om van 2010 … een keerpunt te maken    
DOOR PAULINE GEOGHEGAN, COÖRDINATOR VAN DE 2010 COALITIE VAN SOCIALE NGO’s 

Sinds 2004 promoot EAPN een Europees Jaar 

van de Strijd tegen Armoede en Sociale 

Uitsluiting. Nu het er is, welke verwachtingen 

zijn er? Wat gebeurt er op het terrein en hoe 

werken NGO’s samen? Voor de NGO’s zijn er 

twee belangrijke objectieven: het verhogen 

van het besef omtrent de oorzaken en de 

gevolgen van de armoede en de sociale 

uitsluiting en een sterke boodschap uitsturen 

zodat het Jaar een keerpunt betekent. 

 

Komt het Jaar wel op een goed Komt het Jaar wel op een goed Komt het Jaar wel op een goed Komt het Jaar wel op een goed 

moment nu dat Europa zelf in eenmoment nu dat Europa zelf in eenmoment nu dat Europa zelf in eenmoment nu dat Europa zelf in een    

kritische fase verkeert?kritische fase verkeert?kritische fase verkeert?kritische fase verkeert?    
De timing van het Jaar is cruciaal: de EU heeft 

zich immers geëngageerd om in 2010 een 

betekenisvolle impact op de armoede en de 

sociale uitsluiting te realiseren. 2010 is het 

einde van de Lissabonstrategie en een stevige 

besluitvorming is nodig om er voor te zorgen 

dat de “post Lissabon“ 2020-strategie de 

steun in de strijd tegen de armoede en de 

sociale uitsluiting zal verhogen, eerder dan 

verminderen, en niet alleen op Europees 

niveau, maar ook op nationaal en lokaal 

niveau. 2010 wordt ook gekenmerkt door de 

vernieuwing van de Europese Instellingen: een 

nieuw Europees Parlement werd al verkozen 

in juni 2009, en een nieuwe Commissie werd 

eveneens geïnstalleerd. En ten laatste, en niet 

van het minste belang, 2010 valt midden in 

een wereldwijde economische en sociale 

crisis. Een Europees Jaar van de Strijd tegen de 

Armoede en de Sociale Uitsluiting is dan ook 

van grotere betekenis dan ooit tevoren. NGO’s 

hebben grote verwachtingen dat dit Jaar hen 

de gelegenheid zal bieden de omstandigheden 

die leiden tot armoede en sociale uitsluiting te 

benadrukken, en de aandacht te vestigen op 

de belangrijkste problemen die dringend 

dienen aangepakt om deze omstandigheden 

uit de wereld te helpen. 

 

 
 

    

NGO’s vormen een coalitie op NGO’s vormen een coalitie op NGO’s vormen een coalitie op NGO’s vormen een coalitie op 

Europees vlakEuropees vlakEuropees vlakEuropees vlak 
Betekenis geven aan het Jaar betekent 

resultaten boeken. Op Europees niveau 

hebben de NGO’s beslist dat samenwerken de 

beste manier zal zijn om in het Jaar 

vooruitgang te boeken voor een meer sociaal 

Europa. Zo werd de coalitie van sociale NGO’s 

gevormd, gecoördineerd door een stuurgroep 

vanuit EAPN. Activiteiten worden samen 

gepland en boodschappen worden samen 

opgesteld i.v.m. de verwachtingen voor 2010. 

Deze gemeenschappelijke eisen omvatten: 

 

• een campagne om de bewustmaking 

extra te activeren aangaande de 

structurele oorzaken van armoedestructurele oorzaken van armoedestructurele oorzaken van armoedestructurele oorzaken van armoede en de 

rol van de Staat bij het realiseren van 

economische en sociale rechten voor economische en sociale rechten voor economische en sociale rechten voor economische en sociale rechten voor 

iedereen;iedereen;iedereen;iedereen;    

• financiële investeringenfinanciële investeringenfinanciële investeringenfinanciële investeringen op lokaal, 

nationaal en Europees vlak om tot een 

betere dialoogdialoogdialoogdialoog te komen tussen de 

mensen die in armoede leven en de 

NGO’s die armoede bestrijden; 

• een sterke politieke engagement van  politieke engagement van  politieke engagement van  politieke engagement van 

2010201020102010: een nieuwe globale en duurzame 

Europese strategie gebaseerd op de 

fundamentele rechten, een Europese 

strategie voor een versterkte sociale 

inclusie die vooruitgang garandeert 

d.m.v. overeengekomen en meetbare EU-

armoededoelen, vooruitgang boeken wat 

betreft toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de diensten van 

algemeen belang en een kaderrichtlijn 

voor systemen van minimuminkomen; 

• een Europees programma voor de strijd een Europees programma voor de strijd een Europees programma voor de strijd een Europees programma voor de strijd 

tegen tegen tegen tegen armoede en het gebruik van armoede en het gebruik van armoede en het gebruik van armoede en het gebruik van 

StructuurfondsenStructuurfondsenStructuurfondsenStructuurfondsen om gemaakte EU-

engagementen i.v.m. de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting te 

ondersteunen. 

 

Samenwerking op lokaal vlakSamenwerking op lokaal vlakSamenwerking op lokaal vlakSamenwerking op lokaal vlak 
Op lokaal vlak plannen NGO’s activiteiten, 

culturele evenementen, bijeenkomsten en 

evenementen om de sensibilisering omtrent 

armoede te verhogen. Coördinatie wil zeggen: 

informatie uitwisselen en delen; dit is één van 

de objectieven van de gevormde Europese 

coalitie van NGO’s voor het Jaar 2010. Welk 

instrument gebruiken we? Een 

gemeenschappelijke website 

www.endpoverty.eu en een 

gemeenschappelijke identiteit: het logo “END 
POVERTY – building a Europe for all”. “STOP 
ARMOEDE – bouw aan een Europa voor allen” 

 

De werking met de Europese De werking met de Europese De werking met de Europese De werking met de Europese 

CommissieCommissieCommissieCommissie    
EAPN heeft getracht, vanaf de start, het Jaar 

voor te bereiden in nauwe samenwerking met 

de NGO’s. Hoewel de NGO’s niet betrokken 

werden bij de algemene planning en het 

beheer van het Jaar, werden toch een aantal 

structuren geïnstalleerd waar NGO’s aan 

deelnemen. 

 

De Europese expertgroep van de betrokken De Europese expertgroep van de betrokken De Europese expertgroep van de betrokken De Europese expertgroep van de betrokken 

partijenpartijenpartijenpartijen groepeert alle belanghebbenden van 

het Europees Jaar en wisselt informatie uit. Dit 

is het belangrijkste werktuig naar de 

Commissie toe. Om de zes maanden vinden 

bijeenkomsten plaats die NGO’s, regio’s, 

Europese en internationale instanties 

samenbrengen. 

 

Her raadgevend comité van het Europees JaarHer raadgevend comité van het Europees JaarHer raadgevend comité van het Europees JaarHer raadgevend comité van het Europees Jaar 

bestaat voornamelijk uit Nationale 

Uitvoeringsinstanties (National 

Implementation Bodies, NIB’s). NGO’s werden 

uitgenodigd om te discussiëren met de NIB’s 

tijdens deze bijeenkomsten en hebben naar 

een nauwere samenwerking tussen NIB’s en 

NGO’s op nationaal vlak gevraagd. 

. 

Het Adviescomité van CommunicatieHet Adviescomité van CommunicatieHet Adviescomité van CommunicatieHet Adviescomité van Communicatie----

deskundigen van NGO’s voor het Europees Jaardeskundigen van NGO’s voor het Europees Jaardeskundigen van NGO’s voor het Europees Jaardeskundigen van NGO’s voor het Europees Jaar 

is de instantie die NGO’s toelaat direct in 

interactie te treden met de 

communicatiecampagne.   

 

Het verhogen van de bewustmaking betekent 

het onderzoeken van clichés geassocieerd met 

mensen die in armoede en sociale uitsluiting 

leven. Het is in deze optiek dat de Commissie, 

op 28 en 29 oktober 2009, een mediamediamediamedia----

evevevevenementenementenementenement georganiseerd heeft over 

“armoede tussen perceptie en realiteit: de armoede tussen perceptie en realiteit: de armoede tussen perceptie en realiteit: de armoede tussen perceptie en realiteit: de 

 

De coalitie bestaat uit: AFEM (Association des Femmes de l’Europe Meridionale) , AGE (The European Older People’s Platform) , ATD QUART MONDE (ATD QUART MONDE), 
AUTISM EUROPE (Autism Europe) , CARITAS EUROPA (Caritas Europa) , CEBSD (The Combined European Bureau for Social Development) , CECODHAS – Housing Europe 
(CECODHAS - Housing Europe) , CECOP (European Confederation of Workers’ Co-operatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises) , CEV (The European 

Volunteer Centre) , COFACE (Confederation of Family Organisations in the EU) , Conference of European Churches (Church and Society Commission of the Conference of 
European Churches) , EAEA (European Association for the Education of Adults) , EAPN (European Anti Poverty Network) , EAPSD (European Association of Service Providers 

for Persons with Disabilities) , EBU (The European Blind Union) , EDF (European Disabiity Forum) , EFSC (European Federation for Street Children) , ENAR (European Network 
Against Racism) , EMN (European Microfinance Network) , EPHA (European Pubic Health Alliance) , EPPF (International Planned Parenthood Federation European Network) , 
EPR (European Platform for Rehabilitation) , ERIO (European Roma Information Office) , ESAN (European Social Action Network) , EURAG (European Federation of Older 

People) , EUROCHILD (Eurochild) , EURODIACONIA (Eurodiaconia) , EWL (The European Women’s Lobby) , FAI (The International Federation of the Christian Associations of 
Italian Workers) , FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) , FEFAF (European Federation of Unpaid Parents and Carers at 

Home) , ICSW (International Council on Social Welfare) , IJJO (International Juvenile Justice Observatory) , ILGA EUROPE (The European Region of the International Lesbian 
and Gay Association) , INCLUSION EUROPE (The European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Families) , MHE (Mental Health Europe) , 
RED CROSS EU OFFICE (Red Cross EU office) , SMES-EUROPA (SMES-MHSE Mental Health & Social Exclusion - Europa) , SOCIAL PLATFORM (Platform of European Social 

NGOs) , SOLIDAR (Solidar) , WORKABILITY EUROPE (Workabiity Europe) , YES FORUM (Youth and European Social Work) , YFJ (European Youth Forum). 
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communicatiecommunicatiecommunicatiecommunicatie----uitdaging”uitdaging”uitdaging”uitdaging”, waarbij de pers, 

NGO’s en mensen in armoede aanwezig 

waren. 

    

Instrumenten ter beschikking van Instrumenten ter beschikking van Instrumenten ter beschikking van Instrumenten ter beschikking van 

NGO’s in 2010NGO’s in 2010NGO’s in 2010NGO’s in 2010 
Namens de NGO-coalitie ontwikkelen we 

instrumenten met het doel om de participatie 

aan het Jaar, zowel lokaal als nationaal, te 

verhogen.  

 

De NGO website www.endpoverty.eu bevat 

pagina’s over het Jaar, over de coalitie van 

NGO’s, het gebruik van het NGO-logo voor het 

Europees Jaar 2010, informatie over de landen 

en hun activiteiten, een gemeenschappelijke 

kalender en getuigenissen van mensen die in 

armoede leven. 

 

Een mediaEen mediaEen mediaEen media----gidsgidsgidsgids, samengesteld door EAPN, 

geeft helpt NGO’s bij het realiseren van hun 

objectieven voor 2010: Hoe een 

informatiecampagne voeren? Hoe een 

perscommuniqué voorbereiden? Hoe een 

persconferentie organiseren? Enz.  

Het bevat ook informatie over het Europees 

Jaar (de belangrijkste evenementen, de 

nationale themaweken, …). 

 

Zichtbaar zijn tijdensZichtbaar zijn tijdensZichtbaar zijn tijdensZichtbaar zijn tijdens het Jaar het Jaar het Jaar het Jaar 
Naast de vele campagnes en activiteiten op 

nationaal vlak tijdens het Jaar, plannen NGO’s 

ook evenementen die in het oog moeten 

springen en waarvan ze hopen dat deze 

weerklank zullen vinden op lokaal, nationaal 

en Europees niveau. 

 

    

    

    

EEN WEEKEEN WEEKEEN WEEKEEN WEEK————EEN LANDEEN LANDEEN LANDEEN LAND    
Er zijn al activiteiten gepland in uw eigen land maar u 
kunt zelf ook nog evenementen organiseren! 

� Surf naar:  
http://endpoverty.eu/-COUNTRYfocus-.html 
om alles te weten te komen over de nationale 

focusweken en wat er in uw eigen land zal plaatsvinden 
in 2010… 
 

MEDIAWEEK in MEIMEDIAWEEK in MEIMEDIAWEEK in MEIMEDIAWEEK in MEI    
Van 24 tot 30 mei 2010 vragen we aan alle MEDIA 
doorheen Europa zich betrokken te voelen en een 

ruimte te creëren voor het debat over de armoede 
� Klaar om ons te helpen? Ieders betrokkenheid is 
nuttig! 
� Surf naar 

http://endpoverty.eu/MEDIA-weekin-MAY-We-need-
you.html 
 

17171717
dededede

 OKTOBER OKTOBER OKTOBER OKTOBER    
Rond de 17de oktober, de Internationale Dag van de 
Armoede), zal de Europese Focusweek (11-17 oktober) 

georganiseerd worden waarbij meerdere evenementen  
zullen plaatsvinden. 
 

19 NOVEMBER 201019 NOVEMBER 201019 NOVEMBER 201019 NOVEMBER 2010    
Zet de stap! 
Maak deel uit van de menselijke ketting rondom de Maak deel uit van de menselijke ketting rondom de Maak deel uit van de menselijke ketting rondom de Maak deel uit van de menselijke ketting rondom de 

instellingen. instellingen. instellingen. instellingen. De bedoeling is duizenden deelnemers 
bijeen te brengen om zo de aandacht te trekken van het  
groot publiek op de boodschap rond het Europa dat wij 

willen. En in plaats van de duizenden werknemers van 
het Europees Parlement opgesloten te houden, zullen 
we hen uitnodigen om zich bij ons te voegen om “een 
beter Europa voor iedereen” te bouwen. Afspraak rond 
de instellingen op 19 november om 12u10! We zullen 
niet allen in Brussel aanwezig kunnen zijn, maar STAP 
OOK OP en organiseer daarom evenementen in uw 

eigen land, regio, locatie, met dezelfde boodschap: 
“Een beter Europa voor iedereen”.  
 

Op 19 november zullen doorheen Europa, in steden en 
dorpen, kleine en grote evenementen georganiseerd 
worden op interessante locaties zodat duizenden 
mensen de kans krijgen om deel uit te maken van de 

boodschap “Een beter Europa voor iedereen”. Details 
van de evenementen zullen lokaal geadverteerd 
worden en/of terug te vinden zijn op de website 

www.endpoverty.eu. 
� Surf nu al naar: 
http://endpoverty.eu/IMG/pdf/pp_human_ring_en.pdf  
 
Neem deel aan deze acties en betoon uw steun voor 
het bouwen van “een beter Europa voor iedereen”. Kijk 
ook eens wat er al gepland is in uw eigen omgeving via 

de website van de coalitie op de kalenderpagina 
http://endpoverty.eu/-Calendar-of-EVENTS. 
 

Nationale themNationale themNationale themNationale themaweken aweken aweken aweken voor het Jaar werden 

gekozen door EAPN-leden van alle lidstaten 

(plus Noorwegen en IJsland). NGO’s zijn van 

plan om samen met hun respectievelijke NIB’s 

en andere nationale partners het spotlicht 

telkens gedurende een week in 2010 op één 

land te richten. 

    

De Europese mediaweekDe Europese mediaweekDe Europese mediaweekDe Europese mediaweek    (24-30 mei) zal 

de media aanmoedigen, doorheen Europa, om 

de aandacht te vestigen op de problematiek 

rond armoede en sociale uitsluiting. Dit zal de 

gelegenheid bieden aan de NGO’s en de 

mensen in armoede, die meestal 

samenwerken met hen op lokaal vlak, om te 

vragen contact met hen op te nemen. Ze 

kunnen gebruik maken van de ervaring van 

EAPN i.v.m. samenwerken met mensen in 

armoede, met name tijdens de jaarlijkse 

Europese ontmoeting van mensen in armoede 
(De 9

de
 Europese Ontmoeting van Mensen in 

Armoede zal plaatsvinden op 25 en 26 juni 

2010).  

 

2010-coalitie van Sociale NGO’s, persconferentie, 19 Jan 2010 

� BELANGRIJKSTEBELANGRIJKSTEBELANGRIJKSTEBELANGRIJKSTE LINKS LINKS LINKS LINKS 

 

Website NGO-coalitie voor 2010: 

www.endpoverty.eu  
 

Website Europese Commissie 

voor 2010: 

www.2010againstpoverty.eu 

 

TREED IN ACTIE !TREED IN ACTIE !TREED IN ACTIE !TREED IN ACTIE !    
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Een Europees besluit dat zwaar Een Europees besluit dat zwaar Een Europees besluit dat zwaar Een Europees besluit dat zwaar 

doorweegt op de participatie van doorweegt op de participatie van doorweegt op de participatie van doorweegt op de participatie van 

NGO’sNGO’sNGO’sNGO’s    
Het besluit van de Europese Instanties om 

geen comités op nationaal vlak te creëren, 

die vertegenwoordigers van  NGO’s voor 

armoedebestrijding en andere 

belanghebbenden zouden betrekken bij 

het direct bestuur van het Jaar, heeft een 

enorme impact op de participatie van deze 

NGO’s en de toe-eigening van het Europees 

Jaar 2010. Gelijkaardige comités bestonden 

nochtans bij vorige Europese Jaren, zoals 

het Europees Jaar van Gehandicapten 

2003, en het Europees Jaar tegen Racisme 

1997. Voor het Jaar 2010 hebben de 

Europese Instanties beslist dat de 

Nationale Uitvoeringsinstanties (NIB’s) het 

beheer toegewezen krijgen die, door hun 

aard, in feite deel uitmaken van de 

structuren van de nationale ministeries. 

Deze beslissing betekent dat de participatie 

van de  NGO’s voor armoedebestrijding in 

de loop van 2010 afhankelijk wordt van de 

goede wil, de expertise en de ervaring van 

de officiële verantwoordelijken voor het 

Jaar binnen de NIB’s. 

 

In enkele lidstaten worden  NGO’s In enkele lidstaten worden  NGO’s In enkele lidstaten worden  NGO’s In enkele lidstaten worden  NGO’s 

voor armoedebestrijding buiten het voor armoedebestrijding buiten het voor armoedebestrijding buiten het voor armoedebestrijding buiten het 

proces gehoudenproces gehoudenproces gehoudenproces gehouden    
In deze context roept de organisatie van 

het Jaar gemengde gevoelens op voor wat 

betreft de participatie van deze NGO’s. In 

sommige gevallen zijn ze in een positie om 

een programma van activiteiten en acties 

op te stellen en te realiseren voor het Jaar, 

dat al of niet ondersteund wordt door het 

“officiële” programma 2010. In veel 

gevallen werden NGO’s (met inbegrip van 

het nationaal netwerken van EAPN) actief 

betrokken door de NIB’s bij het 

ontwikkelen en realiseren van de 

“officiële” nationale programma’s voor het 

Jaar. 

Maar in andere lidstaten worden  NGO’s 

voor armoedebestrijding buiten het ganse 

proces gehouden en blijven achter met het 

gevoel dat hun expertise en bijdrage tot 

het bekampen van de armoede en sociale 

uitsluiting niet erkend wordt. Ze zien dat de 

beschikbare fondsen voor het Jaar naar het 

promoten van het werk van de ministeries 

en naar het vergoeden van professionele 

“public relations” organisaties gaan. 

De vraag om voorstellen van activiteiten 

voor het Jaar in te dienen bewijst onze 

stelling. In sommige landen waren deze 

oproepen een vorm van ondersteuning 

voor de NGO-activiteiten voor het Jaar. 

Anderzijds was, in een aantal landen, het 

resultaat van deze oproepen tot indienen van 

voorstellen een bron van enorme frustratie 

omdat NGO’s, die hoofdzakelijk op vrijwillige 

basis het inclusiebeleid van de EU promoten 

en zich daarbij engageren, nog steeds geen 

financiering krijgen ter ondersteuning van hun 

werk. 

 

Wanneer ze een financiering krijgen, Wanneer ze een financiering krijgen, Wanneer ze een financiering krijgen, Wanneer ze een financiering krijgen, 

verdrinken ze in het papierwerkverdrinken ze in het papierwerkverdrinken ze in het papierwerkverdrinken ze in het papierwerk    
Een structureel probleem dat daarmee 

verband houdt, is de beslissing om de 

regelgeving van Structuurfondsen toe te 

passen op de financiële controle van het Jaar. 

De toepassing van deze zware regelgeving is 

buiten verhouding met de betreffende 

bedragen voor het Jaar. Bijgevolg, zelfs 

wanneer de NIB’s het overwegen 

“programma’s voor kleine subsidies” te 

voorzien om de activiteiten voor het Jaar van 

de NGO’s te financieren, tracht men op die 

manier hen ervan te weerhouden. 

 

Een duidelijk engagement voor de Een duidelijk engagement voor de Een duidelijk engagement voor de Een duidelijk engagement voor de 

directe betrokkenheid van mensen in directe betrokkenheid van mensen in directe betrokkenheid van mensen in directe betrokkenheid van mensen in 

armoede en NGO’sarmoede en NGO’sarmoede en NGO’sarmoede en NGO’s????    
Er was een duidelijk engagement om “mensen 

die met armoede geconfronteerd worden” 

direct te betrekken bij de activiteiten van het 

Jaar. De ronde tafel met 

“ervaringsdeskundigen” tijdens de 

openingssessie van het Jaar in Madrid bewees 

de toegevoegde waarde door hun 

betrokkenheid. Maar het is belangrijk dat de 

directe betrokkenheid van mensen in 

armoede niet ten koste gaat van de deelname 

van  NGO’s voor armoedebestrijding. De 

duurzaamheid van de directe betrokkenheid 

van mensen in armoede in beleidsdiscussies 

vereist hun engagement in de  NGO’s voor 

armoedebestrijding, hetzij in NGO’s die op 

zichzelf werken, hetzij als deel van NGO’s die 

op een bredere basis werken. Het is belangrijk 

dat het Jaar de twee complementaire 

doelstellingen steunt, zijnde de directe 

betrokkenheid van mensen in armoede en de 

consolidatie van de infrastructuur van de  

NGO’s voor armoedebestrijding. Bij de 

beoordeling aangaande de impact van het Jaar 

zullen we ons de vraag moeten stellen in 

hoeverre deze complementaire objectieven 

gehaald werden en eerlijk analyseren in welke 

mate de  NGO’s voor armoedebestrijding 

gesteund werden om op een betekenisvolle 

manier bijgedragen te hebben tot het Jaar 

2010. 
 

Participatie van de NGO’s op nationaal niveau in het Participatie van de NGO’s op nationaal niveau in het Participatie van de NGO’s op nationaal niveau in het Participatie van de NGO’s op nationaal niveau in het 

Europees Jaar 2010Europees Jaar 2010Europees Jaar 2010Europees Jaar 2010    
DOOR FINTAN FARRELL, DIRECTEUR EAPN 

2010-planningworkshop na de openingsconferentie van het Jaar in Oostenrijk, georganiseerd door EAPN Oostenrijk. 
Deelnemers houden lepels in de hand, het logo en symbool van de Oostenrijkse NGO-activiteiten voor 2010, met de focus of 

de “herverdeling van de rijkdom”. 
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Wat kan het EUWat kan het EUWat kan het EUWat kan het EU----Jaar 2010 betekenen in de strijd tegen Jaar 2010 betekenen in de strijd tegen Jaar 2010 betekenen in de strijd tegen Jaar 2010 betekenen in de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting op Europees niveau? armoede en sociale uitsluiting op Europees niveau? armoede en sociale uitsluiting op Europees niveau? armoede en sociale uitsluiting op Europees niveau? ----    

De verwachtingen van EAPN.De verwachtingen van EAPN.De verwachtingen van EAPN.De verwachtingen van EAPN.    
 

Door SIAN JONES, EAPN beleidscoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Europees Jaar valt samHet Europees Jaar valt samHet Europees Jaar valt samHet Europees Jaar valt samen met de start van en met de start van en met de start van en met de start van 
de nieuwe institutionele periode van de EU, en de nieuwe institutionele periode van de EU, en de nieuwe institutionele periode van de EU, en de nieuwe institutionele periode van de EU, en 
komt kort na de verkiezing van de leden van komt kort na de verkiezing van de leden van komt kort na de verkiezing van de leden van komt kort na de verkiezing van de leden van 
het Europese Parlement en de aanstelling van het Europese Parlement en de aanstelling van het Europese Parlement en de aanstelling van het Europese Parlement en de aanstelling van 
de nieuwe Europese Commissie. De focus van de nieuwe Europese Commissie. De focus van de nieuwe Europese Commissie. De focus van de nieuwe Europese Commissie. De focus van 
het Jaar 2010 zal zich richten op het aanpakken het Jaar 2010 zal zich richten op het aanpakken het Jaar 2010 zal zich richten op het aanpakken het Jaar 2010 zal zich richten op het aanpakken 
van de arvan de arvan de arvan de armoede en de sociale uitsluiting en zou moede en de sociale uitsluiting en zou moede en de sociale uitsluiting en zou moede en de sociale uitsluiting en zou 
een sterker engagement in het EUeen sterker engagement in het EUeen sterker engagement in het EUeen sterker engagement in het EU----beleid beleid beleid beleid 
moeten opleveren dat een zichtbare stap moeten opleveren dat een zichtbare stap moeten opleveren dat een zichtbare stap moeten opleveren dat een zichtbare stap 
voorwaarts moet verzekeren in de strijd tegen voorwaarts moet verzekeren in de strijd tegen voorwaarts moet verzekeren in de strijd tegen voorwaarts moet verzekeren in de strijd tegen 
armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid 
voor de volgende decade.voor de volgende decade.voor de volgende decade.voor de volgende decade.    
 

Om deze stap voorwaarts te verwezenlijken 

moeten armoede en sociale uitsluiting 

duidelijk geïdentificeerd worden als horend bij 

de voornaamste uitdagingen in de EU-

strategie voor de periode 2010-2020. De EU-

leiders zijn nog steeds terughoudend om zich 

te engageren ondanks de realiteit dat bijna 80 

miljoen mensen in de EU in armoede leven, of 

riskeren er in terecht te komen, en dat een 

recente enquête (Eurobarometer) aantoonde 

dat 73% van de Europeanen armoede 

beschouwen als een wijdverspreid probleem. 

 

In elk geval volstaat het niet om enkel de 

gevolgen van armoede aan te pakken. We 

moeten ook de oorzaken van de armoede 

aanpakken en het moet duidelijk worden dat 

de vermindering van ongelijkheden op vlak 

van inkomen en rijkdom door doeltreffende 

herverdelingsmechanismen een eerste 

vereiste is om tot een beter en eerlijker EU te 

komen. 2010 biedt de kans om de boodschap 

over te brengen dat meer gelijke meer gelijke meer gelijke meer gelijke 

samenlevingen beter zijn voor iedereensamenlevingen beter zijn voor iedereensamenlevingen beter zijn voor iedereensamenlevingen beter zijn voor iedereen. 

 

We hebben een daadwerkelijk politiek daadwerkelijk politiek daadwerkelijk politiek daadwerkelijk politiek 

leiderschapleiderschapleiderschapleiderschap nodig om vooruitgang te boeken 

in de strijd tegen armoede en sociale 

uitsluiting. EAPN rekent op de staatshoofden 

en regeringsleiders van de EU om het 

Europees Jaar af te sluiten met een plechtige 

verklaring, gebaseerd op de engagementen 

vermeld in de EU-verdragen en op de 

gemaakte engagementen in de instrumenten 

voor de Internationale Rechten van de Mens, 

en zich engageert d.m.v. concrete 

maatregelen om vooruitgang te boeken in de 

strijd tegen de armoede en de ongelijkheden. 

 

We hebben doeltreffende instrumenten nodig doeltreffende instrumenten nodig doeltreffende instrumenten nodig doeltreffende instrumenten nodig 

op EU-niveau om woorden om te zetten in 

daden bij de strijd tegen armoede. Nu is men 

er zich meer van bewust dat er 

tekortkomingen zijn om enkel het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) te gebruiken als 

indicator voor het welzijn van de samenleving. 

Het werk dat verricht werd om meer 

toepasselijke indicatoren te ontwikkelen, 

waaronder het risico om in de armoede 

terecht te komen, de ongelijkheden en 

meetbare doelstellingen, moeten nu 

systematisch gebruikt worden om de 

vooruitgang te meten in het kader van de 

Europese 2020-strategie. 

 

De EDe EDe EDe EUUUU----strategie voor de strijd tegen de strategie voor de strijd tegen de strategie voor de strijd tegen de strategie voor de strijd tegen de 

armoede en sociale uitsluiting armoede en sociale uitsluiting armoede en sociale uitsluiting armoede en sociale uitsluiting (Open Methode 

van Coördinatie –OMC- voor sociale 

bescherming en sociale exclusie) kan niet 

langer het best bewaard EU-geheim zijn. 2010 

moet de gelegenheid bieden om een hardere 

en efficiëntere versie van deze strategie, die 

nationale en Europese “meetbare” 

doelstellingen om armoede en ongelijkheden 

terug te dringen bevat, opnieuw te lanceren. 

Kansen en ondersteuning voor echte 
participatie in de strategie moeten gepromoot 

worden, en gecontroleerd d.m.v. richtlijnen, 

indicatoren en het uitzetten van bakens. 

 

Vooruitgang in de beleidsdomeinen,Vooruitgang in de beleidsdomeinen,Vooruitgang in de beleidsdomeinen,Vooruitgang in de beleidsdomeinen, waar al 

engagementen op EU-niveau gemaakt 

werden,  is mogelijk in 2010. Het opvolgen van 

de Aanbeveling over Actieve Inclusie waarin 

het engagement van “een geïntegreerde en 
omvangrijke strategie… met een combinatie 
van toereikende inkomenssteun, inclusieve 
arbeidsmarkt en toegang tot kwalitatieve 
diensten” moet een topprioriteit zijn. Het 

opvolgen van dit engagement moet 

garanderen dat er vooruitgang komt op vlak 

van toereikende syqtemen voor 
minimuminkomens in de lidstaten en 

vooruitgang in de kaderrichtlijnen in dit 

verband. Aandacht moet ook besteed worden 

Fintan Farrell, Directeur EAPN 

Ondertekening Coalitie-boodschap in Ierland (15-21 feb 2010) 

 

Ondertekening Coalitie-boodschap in Oostenrijk (22-28 feb 2010) 
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om de houding t.o.v. de “werkende armen” 

om te keren want het wordt een steeds groter 

probleem in de EU, en ook aan de vooruitgang 

van de EU-kaderrichtlijn bedoeld om het recht 

op betaalbare kwalitatieve diensten te 

garanderen.  

Het Jaar 2010 moet ook echte engagementen 

zien op te volgen van vroegere thematische 

jaren binnen de EU-inclusiestrategie voor 

kinderarmoede (2007) en voor huisvesting en 

dakloosheid (2009). Een verdere uitdaging op 

beleidsvlak is het op elkaar afstemmen van 

gelijkheid en antidiscriminatie in het beleid 

voor armoedebestrijding om zodoende 

xenofobie en racisme tegen migranten en 

etnische minderheden, in het bijzonder tegen 

Roma, te bestrijden. 

In 2010 moet er financieel engagementfinancieel engagementfinancieel engagementfinancieel engagement zijn als 

gevolg van het “verhaal” over het belang van 

de participatie van mensen in armoede. Het is 

tijd om zich te engageren voor een nieuw EU-

programma voor de strijd tegen de armoede 

en voor sociale inclusie dat omvat: 

1) financiering om de mogelijkheden van de 

NGO’s binnen de lidstaten te vergroten 

en hun vaardigheid te verbeteren voor 

het deelnemen aan EU-debatten en 

beleidsdialogen 

2) participatie van mensen in armoede 

vergemakkelijken 

3) steun aan pilootprojecten voor de strijd 

tegen armoede op lokaal en nationaal 

vlak.  

 

Er moeten ook engagementen gemaakt 

worden om te garanderen dat de EU-

structuurfondsen meer toegankelijk worden 

voor  NGO’s voor armoedebestrijding door  

gebruik te maken van technische bijstand en 

globale subsidiemechanismen en dat door het 

Structuurfonds gefinancierde programma’s 

werkelijk besteed worden aan de agenda voor 

sociale inclusie. 

 

Op Europees niveau coördineert EAPN de 

coalitie van sociale NGO’s coalitie van sociale NGO’s coalitie van sociale NGO’s coalitie van sociale NGO’s die bijeen kwamen 

om gemeenschappelijke    activiteiten samen te 

organiseren en druk uit te oefenen om een 

sterk politiek engagement na 2010 te 

bereiken. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de website www.endpoverty.eu . 

Mensen die in armoede leven, Openingsconferentie EAPN 2010 in Dublin, 19 feb 2010 

 

2010, Fototentoonstelling bij Portugese regionale netwerken, EAPN Portugal 

 

Schilderactiviteiten 17 okt 2008, EAPN België 

Nuttige documentenNuttige documentenNuttige documentenNuttige documenten    
 
De eisen van EAPN voor 2010:De eisen van EAPN voor 2010:De eisen van EAPN voor 2010:De eisen van EAPN voor 2010:    

�http://www.endpoverty.eu/IMG/pdf/eapn_s_messages_for_201
0_en_eapn_only_.pdf 
    

Discussiedokument EAPN: Een Europa waarop weDiscussiedokument EAPN: Een Europa waarop weDiscussiedokument EAPN: Een Europa waarop weDiscussiedokument EAPN: Een Europa waarop we kunnen vertrouwen kunnen vertrouwen kunnen vertrouwen kunnen vertrouwen    

�http://www.eapn.eu/content/view/1000/82/lang,en/ 
    

Rapport EAPN over de sociale gevolgen van de crisis en het Rapport EAPN over de sociale gevolgen van de crisis en het Rapport EAPN over de sociale gevolgen van de crisis en het Rapport EAPN over de sociale gevolgen van de crisis en het 

herstelpakketherstelpakketherstelpakketherstelpakket    

�http://www.eapn.eu/content/blogcategory/42/82/lang,en 
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Door KAROLIEN SCHEPENS, EAPN BELGIË 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgisch  Netwerk Belgisch  Netwerk Belgisch  Netwerk Belgisch  Netwerk     

Armoedebestrijding (BAPN: Belgian Anti 

Poverty Network) 

 

Situatie inSituatie inSituatie inSituatie in België België België België    
1 op 7 mensen in België leven onder de 1 op 7 mensen in België leven onder de 1 op 7 mensen in België leven onder de 1 op 7 mensen in België leven onder de 

armoedegrens. In Europa is dit zelfs 1 op 6 die armoedegrens. In Europa is dit zelfs 1 op 6 die armoedegrens. In Europa is dit zelfs 1 op 6 die armoedegrens. In Europa is dit zelfs 1 op 6 die 

dagelijks armoede ervaren. dagelijks armoede ervaren. dagelijks armoede ervaren. dagelijks armoede ervaren. Alsof deze 

bevindingen nog niet erg genoeg zijn, tonen 

cijfers van het OESO aan dat het percentage 

nog steeds stijgt en dat de kloof tussen arm en 

rijk eveneens verder vergoot.    
 

Dikwijls vergeet men dat het over MENSEN 

gaat: het armoedepercentage reflecteert het 

feit dat veel mensen verstoten blijven van de 

basisrechten. In het dagelijkse leven van onze 

inwoners kan aan de basisbehoeften niet 

meer worden voldaan. Meer en meer mensen 

geraken steeds verder verwijderd van hun 

recht op huisvesting, gezondheid, onderwijs, 

enz. Hoewel de Belgische regering enkele 

grote initiatieven gerealiseerd heeft (bvb 

inspanningen i.v.m. participatiebeleid), liegen 

de resultaten er niet om: 1 op 7 burgers in 

België leeft onder de armoedegrens. 

 

Verwacht resultaat in België in Verwacht resultaat in België in Verwacht resultaat in België in Verwacht resultaat in België in 

2010201020102010    
Het Belgische voorzitterschap moet een stap Belgische voorzitterschap moet een stap Belgische voorzitterschap moet een stap Belgische voorzitterschap moet een stap 

voorwaarts zetten in de strijd tegen de voorwaarts zetten in de strijd tegen de voorwaarts zetten in de strijd tegen de voorwaarts zetten in de strijd tegen de 

armoede en sociale uitsluitingarmoede en sociale uitsluitingarmoede en sociale uitsluitingarmoede en sociale uitsluiting. We verwachten 

dat het een grote invloed zal hebben op het 

toekomstige EU-beleid en op de nieuwe 

Europese strategie voor de komende tien jaar 

om de strijd aan te binden tegen de armoede. 

Binnen dit kader ontwikkelde BAPN – samen 

met haar drie regionale  netwerken voor 

armoedebestrijding– heeft tien eisen voor een 

“nieuw Europa”. Een Europa dat de uitroeiing 

van de armoede KAN realiseren. Deze eisen 

werden geformuleerd met en door mensen 

die in armoede leven. De nieuwe strategie zou 

WERKELIJK in staat moeten zijn om de 

armoede uit te roeien in alle EU-lidstaten 

tegen 2020 door het opstellen van concrete 

doelen en acties om de objectieven te 

realiseren. We hebben niet alleen mooie We hebben niet alleen mooie We hebben niet alleen mooie We hebben niet alleen mooie 

beloften nodig, maar ook ACTIES die de beloften nodig, maar ook ACTIES die de beloften nodig, maar ook ACTIES die de beloften nodig, maar ook ACTIES die de 

gemaakte beloften ondersteunen en die gemaakte beloften ondersteunen en die gemaakte beloften ondersteunen en die gemaakte beloften ondersteunen en die 

opgevolgd worden.opgevolgd worden.opgevolgd worden.opgevolgd worden. De lidstaten moeten meer 

aangemoedigd worden – of verplicht worden 

– de gestelde doelen te realiseren i.v.m. de 

uitroeiing van de armoede en de toegang tot 

de rechten van de mens. 

 

Ook wat betreft de participatie van mensen in 

armoede bij de beleidsvorming willen we dat 

België een voorbeeld stelt. Nu reeds zijn er 

mooie voorbeelden van samenwerking tussen 

mensen in armoede en beleidsmakers. We 

moeten deze initiatieven zeker aanmoedigen, 

maar tegelijkertijd moeten we investeren in 

een blijvende inspanning om deze manier van 

werken te optimaliseren. De kern van een 

daadwerkelijk en doeltreffend beleid ligt in 

het feit dat de mensen zelf een stem moeten 

hebben bij belangrijke beslissingen die hun 

eigen leven aangaat. 

 

In 2010 zal BAPN aandringen op een EuropeeIn 2010 zal BAPN aandringen op een EuropeeIn 2010 zal BAPN aandringen op een EuropeeIn 2010 zal BAPN aandringen op een Europees s s s 

beleid dat de objectieven voor de rechten van beleid dat de objectieven voor de rechten van beleid dat de objectieven voor de rechten van beleid dat de objectieven voor de rechten van 

de mens realiseert, en daaruit voortvloeiend, de mens realiseert, en daaruit voortvloeiend, de mens realiseert, en daaruit voortvloeiend, de mens realiseert, en daaruit voortvloeiend, 

vooruitgang kan boeken in het uitroeien van de vooruitgang kan boeken in het uitroeien van de vooruitgang kan boeken in het uitroeien van de vooruitgang kan boeken in het uitroeien van de 
armoedearmoedearmoedearmoede. 

“Stop 
Armoede.Nu”-actie 

in Antwerpen,  
1 maart 2010 

 

EAPN,BELGIË,  
Recht op gezondheid 
hertekenen, Brussel, 
26 feb 2010 

ACTIVITEITEN in BELGIË 2010ACTIVITEITEN in BELGIË 2010ACTIVITEITEN in BELGIË 2010ACTIVITEITEN in BELGIË 2010    

� Evenement “Recht op gezondheid hertekenen”  Berlaimontlaan 14, 1000  

Brussel, Nationale Bank, 26 feb 2010 

� Evenement  “Huisvesting en dakloosheid” Rue Paul-Joseph Carpay 22, 4020 

Luik, 26 maart 2010 

� Meer evenementen op www.bapn.be: persconferentie, fietsen tegen 

dearmoede 

 

� NUTTIGE LINKS 
 

Belgisch Netwerk BAPN  

www.bapn.be 
Meer info over de Belgische activiteiten 

tijdens het Europees Jaar 2010  

www.armoedebestrijding.be 
 Belgisch Nationaal Uitvoeringsorgaan 

(NIB) 

www.mi-is.be 
 8888    



Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede 

                        en Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluiting    

… in PORTUGAL 
2010 

Door JULIO PAIVAS, EAPN PORTUGAL 

de werkgelegenheid en het promoten 

van actieve inclusie; 

• Het versterken van de rol van 

sociaaleconomische organisaties;  

• Het sensibiliseren van het publiek 

(bewustmaking) door informatie te 

verstrekken over de belangrijke en 

centrale rol van het publiek in de strijd 

tegen de armoede om op die manier een 

ruimte te creëren voor daadwerkelijke 

solidariteit. 

 

Deze doelstellingen zijn ambitieus maar 

noodzakelijk indien we willen vechten tegen 

de armoede en de sociale uitsluiting, en de 

sociale rechtvaardigheid en het welzijn van 

alle burgers willen promoten.  

 

 
 

1
 Maandelijkse contant bedrag als aanvulling op 

invaliditeit en sociaal ouderdomspensioen 

(premievrije regeling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie in BelgiëSituatie in BelgiëSituatie in BelgiëSituatie in België    
De strijd tegen de armoede blijft een grote 

uitdaging in Portugal. De meest recente cijfers 

tonen de ernst van de situatie, en dit geeft 

dan nog maar een deel van de harde realiteit 

weer. Het percentage aan mensen dat het 

risico loopt in de armoede terecht te komen is 

beduidend (18%). Alleen in Letland (23%) en in 

Griekenland (21%) is het nog erger, daarna 

volgen Spanje, Italië en Litouwen (allen 20%). 

Dit cijfer blijft wel hetzelfde sinds 2005, maar 

er dient op gewezen dat over het laatste jaar 

het percentage bij de jongeren die risico 

lopen, met 2% gestegen is terwijl dit risico bij 

de ouderen daalde met 4%. De sterke daling 

bij de ouderen boven de leeftijd van 65 kan 

verklaard worden door de genomen 

maatregel, met name het oprichten van een 

solidariteitssupplement voor deze groep 

ouderen
1
. De kwetsbaarheid van deze twee 

groepen (jongeren en ouderen) is nog steeds 

groot met een verschil van 5% voor jongeren 

onder de 18, en 4% voor de ouderen. 

 

Verwacht resultaat in Portugal Verwacht resultaat in Portugal Verwacht resultaat in Portugal Verwacht resultaat in Portugal 

in 2010in 2010in 2010in 2010    
10 jaar na de Lissabonstrategie zijn we in een 

cruciale fase aanbeland waarin we moeten 

nadenken over hoever we nu werkelijk staan 

in de strijd tegen de armoede en welke 

nieuwe engagementen we moeten aangaan 

om de armoede uit te roeien. 

Ziehier onze verwachtingen: 

 

• De strijd tegen de oorzaken en tegen de 

kosten van de armoede; 

• Het versterken van de participatie van de 

burgers; 

• De mobilisatie van alle burgers, inclusief 

de meest kwetsbaren; 

• Meer gelijkheid voor wat betreft toegang 

tot sociale rechten: onderwijs, 

gezondheid, huisvesting en een 

toereikend inkomen; 

• Het op elkaar afstemmen van beleid en 

maatregelen en het bevorderen van de 

transversale dimensie (overstijgen van de 

sector) in de strijd tegen de armoede; 

• Het versterken van sociale bescherming; 

• Het garanderen van de bescherming van 

 

 

ACTIVITEITEN in ACTIVITEITEN in ACTIVITEITEN in ACTIVITEITEN in PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL 2010 2010 2010 2010    

� Project: Scholen tegen Armoede: Activiteiten in de school-gemeenschappen 

om de bewust-making te verhogen voor de uitroeiing van de armoede; nationaal 

� Nationale Ontmoeting van Mensen in Armoede: om de participatievan 

mensen in armoede te bevorderen, 4-10 okt, Lissabon 

� Focusweek 4-10 oktober: een aantal activiteiten in het kader van het EU-Jaar 

2010, nationaal 

� Publicatie voor kinderen en jongeren: Uitgave van een kinderboek met 

verhalen die het fenomeen van armoede en sociale uitsluiting aanpakken; 

gedurende het ganse jaar; nationaal 

� NUTTIGE LINKS 
 

POTUGEES NETWERK EAPN 

www.reapn.org 
Meer info over de Portugese activiteiten  

in het Europees Jaar 2010 

www.2010againstpoverty.eu 

Portugees Nationaal Uitvoeringsorgaan 

(NIB) 

www.seg-social.pt 
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                                    Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede     

                                                en Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluiting    

… in de TSJECHISCHE REPUBLIEK    

2010 
Door Katarína Klamková, EA PN Tsjechische Republiek 

Situatie in de Tsjechische Situatie in de Tsjechische Situatie in de Tsjechische Situatie in de Tsjechische 

RepubliekRepubliekRepubliekRepubliek    
Onder de Tsjechische burgers die bedreigd 

worden door sociale uitsluiting en 

armoede, of al in armoede leven, behoren 

vooral werklozen, sociaal uitgesloten 

Roma-gemeenschappen en de mensen 

van andere etnische gemeenschappen, 

jongeren & ouderen, mensen met ernstige 

gezondheidsproblemen en gezinnen met 

kinderen. De belangrijkste uitdagingen 

liggen in de domeinen van sociale 

huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt voor 

kansarme groepen, aanpassing van de 

gezondheidszorg, pensioenen, 

werkgelegenheid en sociale diensten. 

 

Hoewel de Tsjechische Republiek het land 

is met het laagste percentage armen (7 tot 

10%) zijn er alarmerende cijfers over het 

aantal mensen dat zich op de rand van 

armoede en sociale uitsluiting bevindt 

(ong 8%). Door de financiële crisis in 2008-

2009 is er een toenemend aantal 

werklozen (in vergelijking met 2008, een 

verhoging van 2.2% in 2009), en dit 

betekent ook dat het aantal door sociale 

uitsluiting bedreigde mensen stijgt. 

    

Verwacht resultaat in de Verwacht resultaat in de Verwacht resultaat in de Verwacht resultaat in de 

Tsjechische Republiek in Tsjechische Republiek in Tsjechische Republiek in Tsjechische Republiek in 

2010201020102010    
Wij, als NGO’s die zich aansloten bij het 

Europees Jaar 2010 van de Strijd tegen de 

Armoede en Sociale Uitsluiting, hebben 

een groep gecreëerd “NAPSI samen! (In 

het Tsjechisch NAPSI Spolu!, Die groep 

bestaat uit EAPN CZ, Mensen in Nood – 

Clovek v tisni, Skok, Socioklub, IQ Roma 

servis).  

We hebben over het ganse land een 

campagne gevoerd en kwamen tot drie drie drie drie 

belangrijke doelstellingen.belangrijke doelstellingen.belangrijke doelstellingen.belangrijke doelstellingen.  

In de eerste plaats wilden we, door het 

initialiseren van verschillende lezingen, 

ontmoetingen, nieuwsbrieven, workshops en 

een videospot, het beginsel van 

menswaardigheid, verdraagzaamheid en begripmenswaardigheid, verdraagzaamheid en begripmenswaardigheid, verdraagzaamheid en begripmenswaardigheid, verdraagzaamheid en begrip 

ten opzichte van de mensen die in armoede 

leven en sociaal uitgesloten zijn onder de 

Tsjechische burgers meer verspreiden. Onze 

publieke boodschap is “Aan iedereen is er iets 
tekort. Armoede verdient uw minachting niet 
(of uw misprijzen)”.  

Ten tweede trachten we de politieke en politieke en politieke en politieke en 

gouvernementele betrokkenheidgouvernementele betrokkenheidgouvernementele betrokkenheidgouvernementele betrokkenheid te verhogen 

en meer discussies over deze problematiek op 

gang te krijgen.  

En als laatste maar niet het minste, zoeken we 

oplossingenoplossingenoplossingenoplossingen voor meerdere belangrijke 

thema’s die armoede en sociale uitsluiting in 

de hand werken, zoals huisvesting, schulden, 

onderwijs, discriminatie op grond van 

racistische en etnische vooroordelen. Onze 

politieke boodschap is: “Beter en meer SMART 
NAPSI, meer participatie en meer aandacht 
om het sociale beleid op te nemen in het 
algemene beleid. (mainstreaming)”. 

ACTIVITEITEN in de TSJECHISCHE REPUBLIEK 2010ACTIVITEITEN in de TSJECHISCHE REPUBLIEK 2010ACTIVITEITEN in de TSJECHISCHE REPUBLIEK 2010ACTIVITEITEN in de TSJECHISCHE REPUBLIEK 2010    
 

� Openen van het Europees Jaar 2010 van de Strijd tegen de Armoede en 

Sociale Uitsluiting en een bijhorende persconferentie:   Op 22 januari, 12.00u, 

Europees Huis, Jungmannova 24, Praag 1 

� Nationale Ontmoeting van Mensen in Armoede: 15-16 april, Praag-Toulcův 

Dvůr     

� Ministeriële Ronde Tafel: 19 mei Europees Huis, Jungmannova 24, Praag 1 

� Lancering van nationale videospot campagne: Februari 2010 

� NUTTIGE LINKS 
 

NETWERK EAPN TSJECHISCHE REPUBLIEK 

www.eapncr.org  
Meer info over de activiteiten in de 

Tsjechische Republiek in het Europees Jaar 

2010  

www.mpsv.cz/en 
www.2010againstpoverty.eu/extranet/cz_
national_programme_en.pdf 
 

De dienst IQ Roma ontwikkelt op een systematische manier een methode van werken 
met gezinnen in al zijn complexiteit 
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                                    Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede     

                                                en Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluitingen Sociale Uitsluiting    

          … in IERLAND    

2010 
Door Mark Byrne, EA PN Ierland 

De De De De economische en sociale economische en sociale economische en sociale economische en sociale 

situatie in Ierland blijft situatie in Ierland blijft situatie in Ierland blijft situatie in Ierland blijft 

onzeker onzeker onzeker onzeker     
De economische en sociale situatie in Ierland 

blijft onzeker en de gevolgen van de recessie 

hebben nog altijd een ernstige impact op 

honderdduizenden mensen doorheen het 

land. Het Europees Jaar 2010 van de Strijd 

tegen Armoede en Sociale Uitsluiting biedt de 

regering de gelegenheid om te bewijzen dat ze 

het ernstig neemt wat betreft het aanpakken 

van armoede, werkloosheid en de 

verwoestende sociale gevolgen van de 

economische crash. 

 

In 2008 was in Ierland het percentage van het In 2008 was in Ierland het percentage van het In 2008 was in Ierland het percentage van het In 2008 was in Ierland het percentage van het 

armoederisico 14.4%. armoederisico 14.4%. armoederisico 14.4%. armoederisico 14.4%. Maar de cijfers van 2008 

tonen ook aan dat er nog veel werk te doen is 

in het verminderen van het armoederisico bij 

de meest kwetsbare groepen, in het bijzonder 

bij kinderen (18%), alleenstaande ouders 

(36%) en werklozen (23%). 

    

De werkloosheidscrisis vormt een enorme De werkloosheidscrisis vormt een enorme De werkloosheidscrisis vormt een enorme De werkloosheidscrisis vormt een enorme 

bedreigingbedreigingbedreigingbedreiging voor de sociale en economische 

toekomst van Ierland en een mislukking in de 

aanpak van het probleem zal duizenden 

mensen en gezinnen onder de armoedegrens 

brengen. Slechts 6,7% van de tewerkgestelden 

lopen het risico in armoede terecht te komen, 

maar het cijfer stijgt tot 23% voor de 

werklozen. Er zijn meer dan 420.000 mensen 

ingeschreven in het werklozenregister en het 

Europees Jaar van de Strijd tegen de Armoede 

en Sociale Uitsluiting  biedt aan de regering 

een kans om een ernstig en ambitieus plan op 

te stellen om mensen weer aan het werk te 

zetten. 

VerwachtVerwachtVerwachtVerwacht resultaat in Ierland: de neerwaartse  resultaat in Ierland: de neerwaartse  resultaat in Ierland: de neerwaartse  resultaat in Ierland: de neerwaartse 

spiraal omkerenspiraal omkerenspiraal omkerenspiraal omkeren    

Op nationaal niveau kan het Jaar 2010 een 

belangrijke rol spelen in de aanpak van de 

destructieve gevolgen van de economische 

crisis, evenals in de aanpak van de structurele 

sociale problemen zoals langdurige 

werkloosheid en sociale uitsluiting. 

 

Opeenvolgende Ierse regeringen hebben, in 

samenwerking met de Europese Unie, 

aanzienlijke vooruitgang geboekt in het 

aanpakken van de armoede in Ierland. Het 

percentage in armoede (relatief gezien) 

daalde jaar na jaar: van 21% in 2001 tot 14.4% 

op dit ogenblik. Opmerkelijk is dat de extreme 

armoede daalde tot 4,2% en de regering komt 

nu in de buurt van het vooropgesteld 

objectief: het terugbrengen van de langdurige 

armoede tot 2 à 4% en het volledig elimineren 

tegen 2016. 

 

Maar Ierland moet nog steeds leren van de 

fouten uit het verleden. Het Europees Jaar 

2010 van de Strijd tegen Armoede en Sociale 

Uitsluiting geeft een grote kans op het 

ontwikkelen van een visie voor een beter 

Ierland en tegelijkertijd bij te dragen tot de 

ontwikkeling van een Europese Unie die 

uiteindelijk in staat moet zijn om een 

beslissende impact te hebben op de armoede 

in Europa en wereldwijd. . 

 

Het sociale en economische lot van Ierland en 

de Europese Unie zijn onderling verbonden. 

Het Jaar 2010 is het jaar van de 

onderhandelingen en goedkeuring ven een 

nieuwe Lissabonstrategie, een 

gemeenschappelijk programma voor alle 

lidstaten en een plan om tot een collectief 

herstel te komen tegen 2020. Ierland krijgt de 

kans om het voortouw te nemen voor een 

ambitieuze nieuwe agenda die mensen en de 

samenleving en levenskwaliteit vooropstelt, 

eerder dan het maken van winsten, verwerven 

van onroerende goederen en het 

primaatschap van de markt. EAPN-Ierland zal 

ijveren om armoede bovenaan de nationale 

agenda te krijgen en zal een visie voor 

verandering uitwerken dat tot een meer 

gelijke, duurzame samenleving moet leiden, 

voor het voeren van een beleid gesteund op 

meer participatie en een politiek engagement 

om armoede in Ierland aan te pakken en uit te 

roeien. 2010 is de kans om een krachtige en 

vooruitstrevende visie op de toekomst uit te 

dragen; één die het potentieel heeft om 

mensen daadwerkelijk te verenigen in een 

gemeenschappelijk project voor eerlijkere, 

duurzamere en meer gelijke samenlevingen in 
Ierland en in de ganse Europese Unie. 

Winnaars van de Jonge Sociale Vernieuwers Competitie 2009 & vijfdejaars studenten van het St. 
Peter’s College Dunboyne, Co. Meath    

 

Anna Visser, 
Directeur  EAPN 
Ierland 

ACTIVITEITEN in de ACTIVITEITEN in de ACTIVITEITEN in de ACTIVITEITEN in de IERLANDIERLANDIERLANDIERLAND 2010 2010 2010 2010    
 
�     Internationale conferentie “  Bouwen aan een sociaal Europa: van crisis naar 

opportuniteiten. Op 19 februari, Croke Park, Dublin 

�     Verhalencampagne EAPN IERLAND – Overbrengen van de ervaringen van 

mensen die in armoede leven en sociaal uitgesloten werden. Mei 2010 

� 20:20 visie – Lancering van een boek dat de impact van een sociaal Europa 

onderzoekt en vooruitblikt op de toekomstige ontwikkeling van het project voor 

een sociaal Europa. Mei 2010 

� NUTTIGE LINKS 
 

 

NETWERK EAPN IERLAND 

www.eapn.ie 
Ierse nationale website over het Jaar 2010  

www.welfare.ie/EN/eu2010/Pages/eu201
0.aspx 
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SociSociSociSociale NGOs vragen naar...   ale NGOs vragen naar...   ale NGOs vragen naar...   ale NGOs vragen naar...    

 

Een bewustmakingscampagne over de structurele 
oorzaken van armoede en sociale exclusie 

Lanceer een bewustmakingscampagne over de structurele 

oorzaken en de gevolgen van de armoede, en over de 

oorzaken en de sociale gevolgen van de huidige crisis. Deze 

campagne moet duidelijk aangeven dat de kloof tussen 

arm en rijk blijft toenemen en wijzen op de rol van de Staat 

in het reguleren van de welvaart en de herverdeling van de 

rijkdom en van de universele toepassing van sociale en 
economische rechten. 

 

De versterkte dialoog met mensen in armoede en 
de NGO’s voor armoedebestrijding 

Mensen in armoede, en de organisaties die hen 

steunen, zijn essentiële onderdelen voor het vinden 

van langetermijnoplossingen voor armoede. 

Nationale en EU-richtlijnen moeten uitgewerkt en 

uitgevoerd worden om participatie en actieve 

betrokkenheid bij het bestuur te stimuleren. 

Financiële investeringen op alle niveaus (lokaal, 

nationaal en Europees) zijn nodig om de uitvoering 
van de richtlijnen te ondersteunen en te verzekeren 

dat de NGO’s voor armoedebestrijding over de nodige 

middelen beschikken om actief en als gelijkwaardige 

partners te kunnen deelnemen, in de besluitvorming 

op alle niveaus.  

 

 
Een sterk politiek engagement van 2010 

Een nieuwe overkoepelde sociale en duurzame EUEen nieuwe overkoepelde sociale en duurzame EUEen nieuwe overkoepelde sociale en duurzame EUEen nieuwe overkoepelde sociale en duurzame EU----strategie, gebaseerd op strategie, gebaseerd op strategie, gebaseerd op strategie, gebaseerd op 

fundamentele rechten, fundamentele rechten, fundamentele rechten, fundamentele rechten, die de mens en de planeet vooropstelt en de weg opent 

om vooruitgang mogelijk te maken in het uitroeien van de armoede en de 

ongelijkheid, is een voorwaarde voor de ontwikkeling en uitwerking van heel 

het Europees beleid.  
Een bijzondere Europese Raad voor de Armoede en Sociale UitsluitingEen bijzondere Europese Raad voor de Armoede en Sociale UitsluitingEen bijzondere Europese Raad voor de Armoede en Sociale UitsluitingEen bijzondere Europese Raad voor de Armoede en Sociale Uitsluiting, met een 

verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders waarin de strijd tegen de 

armoede en de sociale uitsluiting als één van de belangrijkste EU-

agendapunten vermeld wordt. Deze verklaring zou moeten leiden tot een 

nieuwe EU-strategie voor sociale inclusie (als onderdeel van de sociale open 
coördinatiemethode-OCM), die alle belanghebbenden engageert en 

vooruitgang zal garanderen in de overeen te komen nationale en Europese 

“meetbare” objectieven ter bestrijding van de armoede. Deze verklaring zou 

moeten verplichten tot het realiseren van “meetbare” stappen voorwaarts in 

het garanderen van toegang, voor iedereen, tot waardig werk, universele 
kwalitatieve diensten – een fatsoenlijke woonst, betaalbare verwarming, 

onderwijs, gezondheidszorg nu en later, toereikend minimuminkomen, 

opleiding en tewerkstellingsdiensten… 

Echte vooruitgang wat betreft ’toereikende systemen voor minimuminkomen 

zodat kinderen, volwassenen en ouderen uit armoede kunnen geraken, en dat 

zij hun recht op een waardig leven vervuld zien worden. De overeenkomst over 
een gemeenschappelijke EU-definitie en over gemeenschappelijke methoden 

om de adequaatheid ervan vast te leggen evenals een regelmatige 

actualisering in overeenkomst met indexering en levensduurte zou de basis 

moeten vormen voor een EU-kaderrichtlijn inzake minimuminkomen, en dit 

zou een historische doorbraak betekenen in de EU-samenwerking in het 
bereiken van een hoger niveau van sociale standaarden. 

Een toezegging om dakEen toezegging om dakEen toezegging om dakEen toezegging om dak---- en thuisloosheid te beëindigen en thuisloosheid te beëindigen en thuisloosheid te beëindigen en thuisloosheid te beëindigen, gebaseerd op de 

schriftelijke verklaring van het Europees Parlement en op een Europese 

kaderrichtlijn i.v.m. dakloosheid, om in staat te zijn vergelijkbare en 

betrouwbare data te verzamelen en om een jaarlijkse actualisering van de 
ondernomen acties op te stellen evenals over de gemaakte vooruitgang in de 

EU-lidstaten. 

 

Financiering om de gemaakte 

engagementen van de EU in de 

strijd tegen de armoede en 

sociale exclusie te ondersteunen 

Een EUEen EUEen EUEen EU----programma programma programma programma 

armoedebestrijding: armoedebestrijding: armoedebestrijding: armoedebestrijding: een nieuw 

programma moet gebaseerd zijn op 

het hoofdstuk over sociale inclusie, 

reeds vervat in het bestaande EU-

programma (PROGRESS) en 

bijkomende steun voorzien voor de 

activiteiten binnen  de lidstaten 
zodat belanghebbenden, op 

nationaal vlak, betrokken worden bij 

het bepalen van de EU-strategies, en 

het ondersteunen van uitwisseling 

van kennis en wederzijds leren door 

middel van lokale en nationale 

“demonstratieprojecten” tegen 

armoede en sociale uitsluiting. Dit 

programma moet voldoende 

middelen toekennen aan het 
deelnemen van mensen in armoede 

aan de beleidsvorming en voor de 

deskundigheidsbevordering van hun 

organisaties. Nieuwe engagementen 

om zeker te zijn dat Europese Europese Europese Europese 

structuurfondsen bijdragen tot de structuurfondsen bijdragen tot de structuurfondsen bijdragen tot de structuurfondsen bijdragen tot de 

ststststrijd tegen de armoede en de sociale rijd tegen de armoede en de sociale rijd tegen de armoede en de sociale rijd tegen de armoede en de sociale 

uitsluitinguitsluitinguitsluitinguitsluiting.. 


